23. seja sveta Krajevne skupnosti Dornberk

20. februar 2017

Zapisnik
23. seje sveta KS Dornberk, ki je bila dne 20. februarja 2017, s pričetkom ob 19. uri, v
prostorih KS Dornberk.
Prisotni: Simon Justin, Radoš Kavčič, Štefka Susič, Martin Čota, Davorin Slejko, Sonja
Saksida in Karmen Saksida.
Predlagani dnevni red:
1.potrditev zapisnika 22. seje sveta KS
2. poslovno poročilo KS za leto 2016
3. zaključni račun KS za leto 2016
4. Razno
Pred sprejetjem dnevnega reda predsednica sveta KS predlaga, da se dnevni red dopolni z
novo točko 2, in sicer obravnava in potrditev inventurnega elaborata. Ostale točke se
preštevilčijo.
Predlagan je torej dnevni red
1. potrditev zapisnika 22. seje sveta KS
2. potrditev inveturnega elaborata za leto 2016
3. poslovno poročilo KS za leto 2016
4. zaključni račun KS za leto 2016
5. Razno
Dnevni red s predlagano dopolnitvijo je bil soglasno sprejet.
Ad 1: potrditev zapisnika
Predsednica v zvezi z urejanjem odvodnjavanja na Saksidu poroča, da čaka na ogled in
mnenje CZ.
Sklep: Zapisnik 22. seje so člani sveta KS soglasno potrdili.
Ad 2: inventurni elaborat - 2016
Inventurni elaborat je priloga zapisniku.
Sklep: Člani sveta KS so soglasno potrdili inventurni elaborat za leto 2016.
Ad 3: poslovno poročilo za leto 2016
Podrobno poslovno poročilo je priloga zapisnika.
Predsednica sveta KS poroča, da je beležila KS Dornberk v letu 2016 37,575€ prihodkov in
43,076€ odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 5.501,00€. Zaradi presežna KS ni
negativno poslovala porabil se je presežek iz preteklih let.
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Na računu ima KS ob koncu leta 21 tisoč evrov, ker zaradi objektivnih okoliščin niso bile
izvedene vse investicije. Tako je bila večina postavk realiziranih 100% razen vzdrževanje
poti in pokopališč.
Odprte postavke so se zelo zmanjšale, ostajajo neplačani najemni grobnih polj v višini 480€.
Del teh sredstev bo plačanih v letu 2017, ker so lastniki prejeli opomine. Vitel je stroške za
nazaj pokril v celoti, ostaja odprto 157€.
Sklep: Člani sveta KS so se seznanili s poslovnim poročilom za leto 2016.
Ad 4. zaključni račun KS za leto 2016
Zaključni račun je priloga zapisniku.
Sklep: člani sveta KS so se seznanili z zaključnim računom za leto 2016.
Ad 5: razno
a. Predsednica poroča, da je bilo kurentovanje zelo uspešno. Obiskali številne ustanove v
KS in izven nje od Renč do Štanjela.
b. S strani MONG smo prejeli prošnjo za soglasje k urniku bara Siesta. Predlog urnika
ostaja enak kot doslej od pon. do čet. od 7:00 – 23:00, petek od 7:00 do 01, sobota od
7:00 – 24:00 in nedelja od 16:00 do 22:00.
Sklep: Člani sveta K S se strinjajo s predlaganim urnikom, MONG se predlaga , da izda
soglasje.
c. Karmen Saksida opozarja, da je s strani prebivalcev ul. Bojana Vodopivca prejela
prošnjo, da bi na koncu ulice postavili dodatno javno luč. Tam je v preteklosti že
delovala javna luč, ki je bila na željo lastnika zemljišča umaknjena, češ, da ga moti.
Baje pa bi nekateri lastniki zemljišč z veseljem dali prostor za postavitev javne
razsvetljave.
Simon Justin se bo zato pogovoril s prebivalci v ulici in ugotovil kje bi lahko postavili
dodatno javno luč.
d. Karmen Saksida ponovno opozarja, da bi bilo potrebno opomniti krajane naj obrežejo
žive meje in drevesa, ki motijo preglednost cestišč ali so v napoto pešcem. Predlaga,
da se pošlje dopis, če lastniki ne bodo odstranili motečih vej, se pokliče občinsko
inšpekcijsko službo.

zapisala:
Karmen Saksida

predsednica sveta KS Dornberk
Štefka Susič
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